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UNION-Üzlettárs biztosítás

A fenti termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás az UNION-Üzlettárs
biztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételeiben érhetők el.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Az UNION-Üzlettárs biztosítás egy „csomagos” vagyon- és felelősségbiztosítási termék, ami anyagi segítséget nyújt
Önnek, ha vállalkozását biztosítási eseménynek minősülő kár éri. A vagyonbiztosítási csomagot igényeinek
megfelelően kiegészítheti felelősségbiztosítási csomaggal.

Mire terjed ki a biztosítás?
Vagyonbiztosítás:
 Tűz,
 Villámcsapás,
 Robbanás,
 Légi járművek lezuhanása,
 Vihar,
 Felhőszakadás,
 Jégverés,
 Hónyomás,
 Földrengés,
 Vezetékes vízkár,
 Ismeretlen jármű ütközése
 Árvíz,
 Földmozgás,
 Villámcsapás másodlagos hatása,
 Betöréses lopás és rablás,
 Üvegtörés.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Épületek és a bennük elhelyezett vagyontárgyak,
amelyek:

nem szilárd falazatúak és tetőzetűek,

lakókocsik, sátrak, fóliasátrak, üvegházak,
ponyvacsarnokok,
felvonulási
épületek,
pavilonok, konténerek,

földbe vájt, kikövezetlen falú építmények.

Hatósági
engedéllyel
rendelkező
(rendszámmal ellátott) gépjárművek,

Pénzváltó, nyerő- és játékautomaták,

Vízi- és légijárművek,

Vérkészítmények,

Lábon álló növényi kultúrák,

Élő állatok.
A kizárások teljes körét a biztosítási
feltételekben találja.

Felelősségbiztosítás:
 Általános,
 Szolgáltatói,
 Bérbeadói,
 Bérlői,
 Munkáltatói.

Milyen korlátozások
fedezetben?

vannak

a

biztosítási

ᴉ
Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt a biztosított jogellenesen,
szándékos
vagy
súlyosan
gondatlan
magatartással okozta.
ᴉ
A biztosító szolgáltatását korlátozhatja a
biztosítási összeg (limit) nagysága is, ami egyes
biztosítási események tekintetében más lehet.
ᴉ
A biztosító által fizetett térítés összegét
befolyásolja az önrész is.
A mentesülések teljes körét a biztosítási
feltételekben találja.

Hol érvényes a biztosításom?

Épület- és ingóságbiztosítás esetén a kockázatviselés helyén, azon belül is a biztosított vagyontárgyakra

Bérbeadói és Bérlői felelősségbiztosítások esetén a kockázatviselés helyén

Általános, Szolgáltatói és Munkáltatói felelősségbiztosítások esetén a területi hatály: Magyarország

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
Díjfizetési kötelezettség: A biztosítási díjat a szerződésben meghatározott összegben és
gyakoriságonként köteles befizetni.
- Közlés és változás bejelentési kötelezettség: A biztosítást megkötő szerződő és a biztosított köteles
minden lényeges körülményt közölni a biztosítóval, ami a szerződés megkötése szempontjából lényeges
lehet, vagy ha változás történik. A változásokat 5 napon belül kell bejelenteni.
- Kármegelőzés és kárenyhítési kötelezettség: A szerződőnek és a biztosítottnak kötelessége, hogy a
hatályos jogszabályok, biztonsági, üzemeltetési szabályok betartásával a károkat megelőzze. Ha ennek
ellenére mégis kár következne be, a kár csökkentése érdekében meg kell tenni a szükséges és ésszerű
intézkedéseket.
-

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A szerződés díját az ajánlatban meghatározott gyakorisággal – ami lehet éves, féléves vagy negyedéves – kell
fizetni, a díj megfizetése az időszak elején esedékes. A szerződés díjfizetésnek módja szintén az ajánlatban kerül
meghatározásra, ezek lehetnek: csekk, átutalás, illetve csoportos beszedési megbízás.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés az ajánlaton meghatározott időpontban kezdődik, ennek hiányában pedig az ajánlat aláírását
követő nap 0 órájával. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A szerződés megszüntetése rendes felmondással, évfordulóra lehetséges. Az évfordulós felmondás esetén az
írásos felmondásnak az évforduló előtt legkésőbb 30 nappal kell beérkeznie a biztosítóhoz, a szerződés díjának
pedig az évfordulóig rendezettnek kell lennie. A szerződés évfordulója a biztosítási ajánlaton, valamint kötvényen
található.
A biztosítási szerződés megszűnhet még a következő esetekben: Lehetetlenülés, érdekmúlás, díjnemfizetés,
illetve közös megegyezéssel.

